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VILKET FORMAT 
VALDE SVENSKA 
BÖRS BOLAG PÅ 
SINA ÅRSREDO
VISNINGAR 2020?

Liggande / stående / tryckt / digitalt 
Inter aktivt / webbversion

Valen är många när bolag ska välja format på sin 
årsredovisning. Korp Kommunikation har undersökt 
vilka format som var vanligast 2020, och ger sin syn 
på hur trenderna ser ut framöver.
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HAR 
BOLAGEN 
TÄNKT OM?

Förr var det självklart. Årsredo visningen 
skulle tryckas och postas ut till samtliga 
aktieägare. Sedan många år har de tryckta 
upp lagorna minskat och de flesta läser eller 
hämtar sin årsredo visning på webben. De 
digitala förutsättningarna för att utforma 
årsredovisningen har kommit långt.

Hur har det påverkat formatet av årsredovis
ningen? Varje år väljer börs bolagens års
redovisningsteam hur årsredovisningen ska 
utformas.  En fråga är då ofta, ska vi ha kvar 
det traditionella formatet – stående pdf i 
A4 – eller ska vi förändra oss i år? Vill vi det? 
Och hur kan vi använda webben bättre?

Vilka val gjorde börs bolagen för 
sina årsredovisningar 2020? 
Hur ser det faktiskt ut? 
Hur många årsredovisningar är 
”traditionella” och hur många 
bolag har hittat nya vägar? 

Vi har gjort en genomgång av börsbolagens val av 
format för årsredovisningen 2020 – och hur bolagen 
anpassat sina årsredovisningar för digitala kanaler.

I undersökningen har vi gått igenom samtliga års
redovisningar publicerade av bolag på Nasdaq OMX 
Stockholms Large Cap, Mid Cap och Small Caplistor. 
Rapporten bygger på en digital genomgång av årsredo
visningar publicerade till och med maj 2021 (Large Cap 
och Mid Cap) och till och med 10 juni 2021 (Small Cap).

Om undersökningen
Korp har tagit tempen.
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6 %
Kortversion  

i webbformat

2 %
Utförlig webb
årsredovisning

De vanligaste årsredovisnings
formaten hos svenska börsbolag

79 %
Stående pdf

21 %
Liggande pdf

28 %
har 

interaktiv 
pdf

Traditionellt format 
dominerar ännu 

Digitala anpassningar på 
uppgång

Interaktiva pdffunktioner 
vanligast i liggande format 
och bland Large Cap bolag

Webbversioner av årsredo
visningen relativt ovanliga

Resultatet:

Undersökningen visar att de flesta bolag fort
farande väljer stående pdf som format, men att 
digitala anpassningar som liggande pdf, inter
aktiva pdffunktioner och digitala kortversioner 
på webben blir allt vanligare. Resultatet skiljer sig 
dock mellan de olika listorna på börsen.
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STÅENDE PDF 
FORT FARANDE 
VANLIGAST 

Årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning 
2020

Det vanligaste formatet på 
årsredovisningar är fort
farande det traditionella 
– en stående pdf med A4
liknande dimensioner. 2020
valde 79 % av börsbolagen
detta format.

En årsredovisning i stående format 
är kanske det mest traditionella 
formatet. Från början är formatet 
optimerat för tryck och innehållet 
presenteras med uppslaget som 
utgångspunkt. 

2020 valde 79 % av börsbolagen 
att publicera sin årsredovisning i 
stående format. Av dessa använde 
i genomsnitt endast 19 % interak
tiva pdffunktioner för att förenkla 
navigeringen. 

Stående format är något van
ligare bland Large Cap och Mid 
Capbolag (83 % respektive 81 %) 
än bland Small Capbolag (73 %). 
Det är även vanligare bland Large 

Capbolag (25 %) att kombinera den 
stående pdf:en med interaktiva funk
tioner, än hos Small Capbolag (16%) 
och Mid Capbolag (18 %).  

BEGRÄSNINGAR I FORMATET
Den stående pdf:en innebär vissa 
begränsningar för den digitala 
läsbarheten:  

• Innehållet är generellt sett
anpassat till tryck. Texter och
övrigt innehåll i stående pdf:er är
ofta anpassat för tryck och inte för
webb. Det gör att informationen
ibland kan kännas svårtillgänglig
och texterna långa att läsa på
skärm.

• Svårt att läsa och navigera på
skärm. När den stående pdf:en
presenteras som ett enkelsidigt
dokument, blir årsredovisningen
ofta svår att överskåda, läsa och
navigera på en datorskärm.

DET GÅR ATT KOMMA RUNT PROBLEMEN 
– TILL VISS DEL
Vår genomgång visar dock att före
tagen har hittat sätt att till viss del 
komma runt problemen:

• Interaktiv pdf. Navigeringen kan
förenklas genom en interaktiv
toppmeny i pdf:en. SCA:s årsre
dovisning 2020 är ett bra exempel
på detta. Menyn kan vid behov
plockas bort inför eventuellt tryck.

• Webbanpassade texter. Genom
korta texter, tydliga rubriker och
ökad användning av illustrationer
och infographics ökar läsbarheten
för den digitala läsaren.

Vissa företag väljer att presentera 
sin årsredovisning som en dubbel
sidig pdf, vilket gör att det fungerar 
relativt väl på en datorskärm. Dock 
gör detta att årsredovisningen blir 
svårare att läsa på en mindre skärm, 
som telefon eller surfplatta.

Andel börsbolag som 
publicerade årsredo
visningen som stående 
pdf 2020
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KORP KOMMUNIK ATION 5

INLEDNING RESULTAT I KORTHET  STÅENDE PDF LIGGANDE PDF WEBBFORMAT TREND



LIGGANDE 
FORMAT – 
BÄTTRE FÖR 
DIGITALA 
LÄSARE? 

Det går även att ta till mer 
radikala grepp för att för
bättra den digitala tillgäng
ligheten i årsredovisningen. 
Ett alternativ som blir allt 
vanligare är den liggande 
årsredovisningen, en pdf 
i liggande format, som 
användes av 21 % av alla 
börsbolag 2020.

Fördelen med årsredovisningar i 
liggande pdfformat är att de helt 
enkelt passar bra på en normal 
datorskärm. Ofta kombineras 
det liggande formatet med inter
aktiva pdffunktioner, exempelvis 
toppmeny och interna länkar, som 
förenklar navigeringen. 

DIGITAL ANPASSNING KRÄVER 
GENOMTÄNKT INNEHÅLL
I sitt bästa utförande innebär det 
liggande formatet en stor förbättring 
för den digitala läsaren. Detta kräver 
dock att både innehåll och funktioner 
är ordentligt genomtänkta. 

• Håll det kort. Läsare på webben är 
otåliga och vill snabbt hitta infor
mationen. Därför är det viktigt att 
hålla texterna korta och använda 
ingresser, rubriker, illustrationer och 
infographics för att framhäva det 
viktigaste. 

• Håll det enkelt. Försök inte säga 
för mycket på en sida. Gör hellre 
en sida till. För mycket innehåll på 
samma sida ger ett rörigt intryck. 

• Använd interaktiva funktioner för 
att förenkla navigering, exempelvis 
en toppmeny och länkar mellan 
avsnitt. 

LIGGANDE FORMAT ALLT VANLIGARE
2020 valde 21 % alla börsbolag att 
skapa sin årsredovisning i liggande 
pdfformat. Vår genomgång visar 
även att allt fler av bolagen väl
jer att byta till liggande format för 
varje år som går. Formatet är något 
vanligare bland Small Capbolag 
(27 %) än bland Large Cap och Mid 
Capbolag (17 % respektive 19 %). 

INTERAKTIVA FUNKTIONER VANLIGA I 
LIGGANDE ÅRSREDOVISNINGAR
Av de bolag som använde liggande 
format, valde i genomsnitt 57 % att 
använda interaktiva funktioner i 
pdfdokumentet. Andelen skiljer sig 
dock kraftigt mellan segmenten. 
Interaktiva funktioner i liggande 
format är mycket vanligare bland 
Large Capbolag (78 %) än bland 
Small Capbolag (35 %). 

Andel börsbolag som 
publicerade årsredo
visningen som liggande 
pdf 2020
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ÅRSREDOVISNING 
I WEBBFORMAT – 
ETT KOMPLEMENT

Ett format som har fun
nits i flera år, men (ännu?) 
inte slagit igenom brett, är 
webbårsredovisningen. Den 
finns i olika varianter, och 
fungerar främst som ett 
komplement till pdf:en.

KORTVERSION I WEBBFORMAT
Vanligast bland webbårsredovis
ningarna 2020 var kortversionen i 
webbformat, där årsredovisning
ens höjdpunkter presenteras på 
en webbsida, ofta med länkar in i 
en pdf. Kortversionen kombineras 
oftast med en möjlighet att ladda 
ned pdf, även om denna i vissa fall 
är svår att lokalisera. 2020 presen
terade 11 % av Large Capbolag, 4 % 
av Mid Cap och 3 % av Small Cap en 
kortversion av sin årsredovisning i 
webbformat.

UTFÖRLIG WEBBÅRSREDOVISNING
Den utförliga webbårsredovisningen 
är kanske det ovanligaste formatet. 
I denna variant presenteras hela 
eller stora delar av årsredovisningen 
som en webbsida, kombinerat med 
möjlighet att ladda ned en pdf. 
2020 användes denna variant av en 
mindre andel av bolagen. Forma
tet är något vanligare bland Large 
Capbolag (4 %) än bland Mid Cap 
och Small Capbolag (1%).  

Börsbolagens användning 
av webbformat för 
årsredovisningar 2020
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TRENDEN: FLER 
BOLAG GÅR MOT MER 
DIGITALA FORMAT MED 
OLIKA UTFORMNING
Är det dags för bolagen att 
släppa sargen och anpassa sig 
till en digital verklighet inom 
finansiell kommunikation? Linna 
Österman, VD på Korp Kommu
nikation, ger sin syn på trender 
inom årsredovisningsformat.

Årsredovisningarna har förändrats. Visst, 
de flesta börsbolag väljer fortfarande 
traditionella format som är utformade och 
anpassade för tryck. Men samtidigt syns 
generella tendenser mot mer användar
vänliga format och utformning bland 
börsbolagens årsredovisningar. Linna 
Österman, VD på Korp Kommunikation, 
kommenterar: 

 Nätet är det naturliga stället att hitta 
information, och det gäller förstås även 
finansiell information. Vi kommer från ett 
traditionellt format som ger struktur, över
sikt och helhet, där de flesta känner sig 
bekväma. Jag tror att många läsare har 
haft en mer konservativ syn på hur de vill 

läsa sin årsredovisning. Samtidigt vänjer 
sig publiken vid digital läsning. Jag tycker 
undersökningen visar att bolagen är redo 
att stegvis ta nya digitala grepp som pas
sar deras läsare. 

– Det är spännande att se skillnader 
mellan de olika kategorierna. Large Cap 
bolagen, som har mer resurser och kanske 
också ofta en större informationsmängd 
att hantera, satsar i högre utsträckning 
på interaktivitet. Bolagen inom Small Cap 
har i högre grad använt sig av det enkla 
liggande formatet som är lätt att anpassa 
till den digitala läsaren. Min gissning är att 
många Small Capbolag sam tidigt valt att 
avstå helt från att trycka sin årsredovisning. 

– Det kommer nya möjligheter att pake
tera och göra årsredovisningarna till
gängliga för användarna. Jag tror att vi 
kommer att se att bolagen göra fler olika 
val beroende på vad som passar deras 
situation. Men generellt går trenden mot 
mer läsvänliga format på webben, avslu
tar Linna Österman.
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